
AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA                   SOL·LICITUD:
Plaça de la Vila núm. 1  -  964677448      D.R. PRIMERA OCUPACIÓ
oficinatecnica@lavilavella.com  

DECLARANT - REPRESENTANT/ Declarante - Representante:

Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos:_______________________________________________ 

CIF/DNI/NIE/NIF:_____________________________ Telèfon/  Teléfono: _________________

Domicili/Domicilio:_____________________________________________________________

Població / Población________________________________________ CP ________________

EXPOSA  /   EXPONE  :

PRIMER/  PRIMERO: Que  han  finalitzat  les  obres  /  Que  finalizado  las  obras:

Emplaçament de l'obra/ Emplazamiento de la obra:____________________________________

Ref. cadastral (20 dígits)/ Ref. catastral (20 dígitos):___________________________________

Llicència d’obres núm./ Licencia de obra nº: _________________________________________

Superfície de l’immoble/ Superfície: ______________________________________________

Arquitecte/  Arquitecto:__________________________________________________________

SEGON/ SEGUNDO: Que es disposa a realitzar la ocupació del sitat immoble / Que se dispone

a realizar la ocupación del citado immueble.

TERCER / TERCERO: Que acompanyo la declaració responsable de Primera Ocupació amb

els següents documents  Acompaño la declaración responsable con los siguientes documentos 

 Fotocòpia/document acreditatiu del sol·licitant Fotocopia/documento acreditativo del solicitante.

 Còpia llicència municipal d’obres. Copia licencia municipal de obras .

 Certificat final d’obres visat Certificado final de obras visado

 Fotografies de l’obra acabada. / Fotografías en color de la obra terminada

Acta de recepció de l’obra subscrita pel constructor i el promotor./ Acta de recepción de la 

obra suscrita por el constructor y promotor.

Documentació acreditativa de la propietat o ocupació de l'habitatge, que serà l'escriptura

de propietat o el corresponent contracte de compravenda, arrendament, etc. Si és el cas,

còpia de l'escriptura de declaració d'obra nova en construcció i de divisió horitzontal. 

Documentación acreditativa de la propiedad u ocupación de la vivienda, que será la escritura

de propiedad o el correspondiente contrato de compraventa, arrendamiento, etc. En su caso,

copia de la escritura de declaración de obra nueva en construcción y de división horizontal.

 Certificat Eficiència Energètica. /Certificado de Eficiencia Energética.

Justificant d'haver sol·licitat l'alta en l'Impost de Béns Immobles (IBI). Justificante de haber 

solicitado el alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA. ALCALDESSA PRESIDENTA.

Declaració Responsable PRIMERA OCUPACIÓ 
Declaración Responsable PRIMERA OCUPACIÓN



AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA                   SOL·LICITUD:
Plaça de la Vila núm. 1  -  964677448      D.R. PRIMERA OCUPACIÓ
oficinatecnica@lavilavella.com  

D’acord amb l’exposat De acuerdo con lo expuesto,

DECLARA/   DECLA  RA  :

PRIMER/ PRIMERO: Que pretén iniciar l'activitat objecte d'aquesta declaració responsable en

les següents dates i prenent les següents determinacions. Que pretende iniciar la actividad objeto

de esta declaración responsable en las siguientes fechas y tomando las siguientes determinaciones .

SEGON  SEGUNDO. Que es compleixen tots els requisits que estableix la normativa vigent

aplicable per a realitzar les actuacions descrites. Que se cumplen todos los requisitos establecidos

en la normativa vigente aplicable para realizar las actuaciones descritas.

TERCER.  TERCERO Que es compromet expressament a mantenir el compliment de tots i

cadascun dels  requisits  prèviament  enumerats  durant  el  període  de  temps  inherent  a  la

realització  de  les  actuacions  descrites  en  la  present  declaració  responsable.   Que  se

compromete  expresamente  a  mantener  el  cumplimiento  de  todos  y  cada  uno  de  los  requisitos

previamente enumerados durante el periodo de tiempo inherente a la realización de las actuaciones

descritas en la presente declaración responsable.

Signatura del sol·licitant o del seu representant:
Firma del solicitante y de su representante: 

La Vilavella, _______ de ____________ de 20____ 

AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA. ALCALDESSA PRESIDENTA.


